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تعمل على تمكينهم وإطالق طاقاتهم اإلبداعية

الجبري :الكويت سباقة في توفير
الرعاية لشبابها
�أكد وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي ،ان الكويت
ممثلة بوزارة ال�شباب �سباقة دوما يف توفري الرعاية ل�شبابها وتعمل على
متكينهم ال�ستك�شاف فر�ص جديدة من �أجل �إطالق طاقاتهم الإبداعية.
وقال اجلربي لل�صحافيني على هام�ش �إقامة وزارة ال�شباب والهيئة العامة
لل�شباب حلفل الغبقة الرم�ضانية ال�سنوي ان الهيئة �أن�ش�أت املجل�س
ال�شبابي لرت�سيخ الهوية الوطنية لدى ال�شباب ولتطوير لغة احلوار
والتوا�صل معهم واال�ستماع الى وجهات نظرهم و�أفكارهم ب�شكل م�ؤ�س�سي.
و�أعرب اجلربي عن تطلعه لأن يكون هذا املجل�س من�صة القرتاح الأن�شطة
والفعاليات والربامج وامللتقيات لتطوير اال�سرتاتيجيات ال�شبابية
«ليكون خطوة رائدة يف طريق التنمية».
وب��دوره قال مدير عام الهيئة العامة لل�شباب عبدالرحمن املطريي،
ان املجل�س �سيقوم بدور مهم يف تطوير العمل ال�شبابي وو�ضع اخلطط
واال�سرتاتيجيات لإقامة الربامج و الأن�شطة وفق ر�ؤية �شبابية ع�رصية
لتحقيق ر�ؤية كويت جديدة.
وك�شف عن ان � 340شاب ًا و�شابة �سجلوا بالفعل لالن�ضمام �إلى املجل�س،
حيث مت ت�شكيل جلنة من جمل�س �إدارة الهيئة واملكتب الإمنائي الأمم
املتحدة وجامعة الكويت ونزاهة ووزارة الإع�لام الختيار املر�شحني
لدخول املجل�س وفق معايري وا�ضحة قبل ان يتم اختيارهم بالقرعة.
و�أعرب عن تفا�ؤله ب�أن يتحمل اع�ضاء املجل�س م�س�ؤولياتهم وان يكونوا
�سفراء لبلدهم يف املحافل املحلية واخلارجية.
واو�ضح �أن دعم القيادة ال�سيا�سية املتوا�صل وكذلك احلكومي ممثال
بالوزير حممد اجلربي يعد اهم ا�سباب انطالق هذا املجل�س الذي �سيكون
خري عون للجهود احلكومية يف دعم ال�شباب.

محليات

ترأس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط

الشعلة :ضرورة إنشاء جهاز
لألزمات في البلدية
عقدت اللجنة العليا للتخطيط
يف بلدية الكويت اجتماعها
برئا�سة فهد ال�شعلة وزير
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����ش ��ؤون
البلدية يف متابعة خطة عمل
القياديني ومتابعتهم ب�شكل
مبا�رش ،و�أو�ضح ال�شعلة �أن
اللجنة العليا ي�شارك بها
قياديون البلدية ال�ستعرا�ض
�إجن��ازات��ه��م و�إح�صائيات
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��اب��ع��ة لهم
ومل��ن��اق�����ش��ة �إق�تراح��ات��ه��م
و�أف��ك��اره��م لرتجمتها على
�أر�ض الواقع.
ورحب ب�أي �أفكار ومبادرات
ريادية تهدف لتحقيق �أهداف
البلدية وخدمة املجتمع �سواء

من القياديني �أو املوظفني �أو
املواطنني الذين يحق لهم
جميع ًا املبادرة ب�أي �إقرتاح
م��ن خ�لال �إدارة ال�شكاوى
واالقرتاحات التابعة لوزير
ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون البلدية
مبا�رشة وي�ستطيعون تقدمي
االقرتاحات �سواء باحل�ضور
ال�شخ�صي �أو من خالل موقع
بلدية الكويت.
و�أو����ص���ى ال�شعلة اجلهاز
التنفيذي للبلدية ب�إن�شاء
م���رك���ز لإدارة الأزم������ات
يف ال��ب��ل��دي��ة ،م��ع �إن�شاء
غرفة حتكم مركزية تقوم
بالتن�سيق مع كافة اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ج��اوز جميع
االزم��ات وال��ك��وارث البيئية

واملناخية ،وللقيام بالربط
والتوجيه لكافة قطاعات
البلدية و�أفرع البلدية وربط
جميع مباين �أف��رع البلديات
وامل��راك��ز البلدية باحلدود
بكامريات ت�صوير للمتابعة
املبا�رشه ،وملتابعة اخلط
ال�ساخن للبلدية للرد على
�أ�ستف�سارات و�شكاوي ،ويتم
م��ن خالله ت��دري��ب وت�أهيل
موظفي البلدية للتعامل مع
الطوارئ والأزمات ،و�أنه قد
ح��ان الوقت للبدء ب�إن�شاء
جلنة عليا للإزالة خا�صة �إن
جمل�س ال���وزراء نقل تبعية
اللجنة �إل��ى بلدية الكويت
و�رضورة تفعيل اخت�صا�صاتها
يف �أقرب فر�صة.

• حممد اجلربي متحدثا

انطالق اختبارات الثانوية بقسميها العلمي واألدبي

الحربي :حريصون على توفير األجواء
المالئمة آلبنائنا الطلبة

• فهد ال�شعلة مرتئ�س ًا االجتماع

كتب حم�سن الهيلم:

انطلقت �صباح ام�س اختبارات
الفرتة الثانية لل�صف الثاين
ع�رش بق�سميه العلمي والأدبي
للعام الدرا�سي 2019/2018
حيث �أدى طلبة الق�سم العلمي
اخ��ت��ب��ار م����ادة الريا�ضيات
وطلبة الق�سم الأدب���ي اختبار
م��ادة اللغة الفرن�سية  ،وقد
ج���ال وك��ي��ل وزارة الرتبية
د�.سعود احلربي يرافقه مدير
عام منطقة اجلهراء التعليمية
وليد بن غيث يف ثانوية يو�سف
العذبي ,بنني التابعة ملنطقة
اجلهراء التعليمية لالطمئنان
على �سري عملية االختبارات.
وخ�لال تفقده للجان �أك��د د.
احل��رب��ي ع��ل��ى ح��ر���ص وزارة
ال�ترب��ي��ة على ت��وف�ير الأج���واء
املالئمة واملريحة لأداء �أبنائنا
ال��ط�لاب اختباراتهم ب�سهولة
وي����سر ،متمنيا لهم التوفيق
والنجاح وم�شدد ًا على �رضورة
االلتزام بلوائح الغ�ش التي تعد
لوائح تنظيمية.

إضافة إلى االستفادة من الكوادر والخبرات البشرية لدى الجانبين

تعاون بين «الجامعة» و«األبحاث»

لتشجيع الشباب على البحث العلمي
كتب فار�س عبدالرحمن:

• �سعود احلربي ووليد بن غيث خالل جولتهما التفقدية

فيما ق���ام ال��وك��ي��ل امل�ساعد
للتعليم العام ا�سامة ال�سلطان
بزيارة جلان اختبارات الثانوية

العامة بثانوية بالط ال�شهداء
بنني وث��ان��وي��ة �سامل املبارك
بنني التابعتني ملنطقة االحمدي

التعليمية لالطمئنان على �أبنائه
الطلبة واالطالع على عملية �سري
االختبارات.

وقعت جامعة الكويت ومعهد
الكويت للأبحاث العلمية �أم�س،
اتفاقية تعاون ت�ستهدف تعزيز
العمل امل�شرتك وت�شجيع ال�شباب
على مم��ار���س��ة البحث العلمي
لتحقيق التنمية يف البالد.
وقال اجلانبان يف بيان م�شرتك �إن
هذه االتفاقية ت�أتي �ضمن حلقات
التعاون القائم وتعد امتدادا
وت��ط��وي��را لالتفاقية ال�سابقة
املوقعة يف .2013
و�أ�ضاف البيان �أن االتفاقية �ضمت
عدة بنود منها ما يحدد جماالت
ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك امل�ستهدف
تعزيزها ب�ين الطرفني والتي
ت�شمل التخطيط للأبحاث �إلى
جانب تنفيذ درا���س��ات وبحوث
علمية م�شرتكة.
و�أو���ض��ح �أن االتفاقية تت�ضمن
اال�ستفادة من الكوادر واخلربات
الب�رشية لدى اجلانبني وتن�سيق
جهود اال�ستفادة من املختربات
واملرافق البحثية والتجهيزات
احلديثة املتوفرة بالإ�ضافة �إلى

• لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية

قواعد البيانات واخلربات التقنية
والفنية وا�ستثمارها بال�شكل الذي
يحقق الأهداف التنموية امل�شرتكة.
و�أ�شار �إلى �أنها تركز على ت�شجيع
طلبة اجلامعة وتن�سيق اجلهود
يف جمال دعم �أبحاث الدرا�سات
العليا والإ�رشاف امل�شرتك عليها
ف�ضال عن �إ�صدار مطبوعات علمية
م�شرتكة تخ�ص خمرجات الأبحاث
يف امل�ؤ�س�ستني.

وذك��ر البيان �أن تبادل اخلربات
ب�ين ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ومعهد
الكويت للأبحاث العلمية ي�أتي
م��ن خ�لال ان��ت��داب �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة للعمل يف
املعهد وكذلك انتداب الباحثني
العلميني من املعهد �إلى اجلامعة
�سواء ب�شكل جزئي �أو كلي الفتا �إلى
ت�شكيل فريق عمل من اجلانبني
ملتابعة تنفيذ بنود االتفاقية.

خالل الحلقة النقاشية «كويت  2035والنقابات الكويتية ...رؤية مشتركة»

المجيبل :الصناعات النفطية لن تستمر

كسلعة استراتيجية تعتمد عليها الدولة
• ا�سامة ال�سلطان متفقد ًا �إحدى اللجان

تنطلق غداً وتستمر لمدة شهر

«الهالل األحمر» :حملة تبرعات لتوفير حضانات
لألطفال الخدج في اليمن
�أعلنت جمعية الهالل الأح��م��ر ،تنظيم حملة
تربعات تنطلق غد ًا وت�ستمر ملدة �شهر وتهدف
�إل��ى توفري ح�ضانات ل�صالح االطفال اخلدج
يف اليمن وذلك بالتعاون والتن�سيق مع جممع
الأفنيوز .و�أكد نائب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
�أنور احل�ساوي� ،أهمية تكثيف اجلهود حلماية
الأطفال يف اليمن من خالل توفري الأجهزة الطبية
والأدوية ,ا�ضافة �إلى حا�ضنات الأطفال التي هم
ب�أم�س احلاجة لها.
و�أو�ضح �أنه خالل زيارة امل�ست�شفيات يف اليمن
دعا الكثري من الأطباء لتوفري حا�ضنات للأطفال
اخلدج نظرا لزيادة عدد املواليد اخلدج ,م�شريا
�إلى �رضورة االهتمام بوحدات العناية املركزة

حلديثي الوالدة لرعايتهم حتى تتمكن الأ�رس من
�إنقاذ املواليد دون عبء مايل وخف�ض احتماالت
الوفاة.
و�أ�ضاف �أن املواليد بحاجة �إلى رعاية خا�صة
لأنهم معر�ضون لكثري من امل�ضاعفات التي ت�ؤدي
�إلى الوفاة �أو تعر�ضهم مل�شاكل الإعاقة فيما
بعد ب�سبب نق�ص منو وتطور الأجهزة احليوية
لديهم وعدم قدرتهم على الر�ضاعة ومعاناتهم
من �سوء التكيف مع املحيط اخلارجي.
و�أ�شار �إلى �أن الهدف من توفري احلا�ضنات هو
حماولة تقليل عدد الوفيات من الأطفال اخلدج,
مبينا �أن «الهالل الأحمر» �ستقدم املزيد من
برامج �صحة امل��ر�أة والطفل ,خ�صو�صا خالل

املرحلة الراهنة يف ظل الظروف ال�صعبة التي
متر بها اليمن وذل��ك ملنع ال��والدات املبكرة
و�إنقاذ حياة الأطفال.
وذكر احل�ساوي �أن اجلمعية تبنت العديد من
امل�شاريع الطبية وال�صحية مل�صلحة ال�شعب
اليمني وتتطلع �إلى دعم املتربعني و�أهل اخلري
لال�ستمرار بهذا العمل الإن�ساين ,داعيا اجلميع
�إل��ى اال�ستجابة حلملة التربعات مل�ساعدة
ال�شعب اليمني.
ولفت �إلى �أنه ميكن تقدمي التربعات عن طريق
�أجهزة ال�سحب الآيل «كي.نت» يف جممع الأفنيوز
�أو من خالل الدخول على املوقع الإلكرتوين
للجمعية.

البقعة اجلغرافية ال�صغرية
كتب �ضاحي العلي :
وال��ف��ق�يرة ب��امل��وارد بقعة
نظم احتاد نقابات العاملني
جاذبة للهجرات من جميع
يف القطاع احلكومي بالتعاون
االق��ال��ي��م املحيطة بف�ضل
مع املجل�س الأعلى للتخطيط
اال�ستقرار.
وال��ت��ن��م��ي��ة ح��ل��ق��ة نقا�شية
وان��ت��ق��ل املجيبل للحديث
حت��ت �شعار « كويت 2035
حول و�ضع الكويت احلايل
والنقابات الكويتية ...ر�ؤية
الذي يعتمد على ال�صناعات
م�شرتكة» حا�رض فيها ع�ضو
النفطية واال�ستثمارات من
املجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
خالل ال�صندوق ال�سيادي,
والتنمية ال��دك��ت��ور نا�رص
م�شريا ال��ى ان ال�صناعات
امل��ج��ي��ب��ل وح����ضره��ا ح�شد
النفطية لن ت�ستمر ك�سلعة
من ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء نقابات
ا�سرتاتيجية تعتمد عليها
العاملني يف احلكومة .
الدولة والعامل يتجه الى
وا���س��ت��ه��ل ع�����ض��و املجل�س
و���س��ائ��ل ج���دي���دة للطاقة
• نا�رص املجيبل
الأعلى للتخطيط والتنمية
بعيدا عن النفط ,الفتا ان
د .نا�رص املجيبل احللقة النقا�شية بتقدمي ملحة التوقعات ت�شري الى حتمية انخفا�ض �أ�سعار النفط
تاريخية �رسيعة حول الكويت قدمي ًا وكيف �أ�س�سها خ�لال الع�رشين �سنة املقبلة لي�صل ال��ى ارقام
الكويتيون كمعرب دويل للتجارة وكيف كانت متدنية ف�ضال عن ع��دم قبول العبث بال�صندوق
م�ستقرة �سيا�سيا واقت�صاديا واحلالة املعي�شية ال�سيادي الذي يقدر مبا يقارب  200مليار دينار,
للمواطنني يف ظل اقت�صاد متنوع من خالل ال�رضائب م�شري ًا الى ان امليزانية ال�سنوية احلالية تقدر بـ
والتجارة يف ظل قطاع خا�ص ك��ان هو الأ�سا�س  22.5مليار دينار وتزيد �سنوي ًا لزيادة الدعوم
وهو املحرك لالقت�صاد ,ف�ضال عن �شبكة الأمان والرواتب م�شريا الى انه من اخلط�أ ان نفكر يف
االجتماعي العرفية بني النا�س يف ظل حمدودية متويل امليزانية من ال�صندوق ال�سيادي ,حيث
املوارد واالقت�صاد امل�ستدام ,كذلك كيف �ساهم هذا ان ذلك لن يكفي اال  20عاما تقريبا و�سي�ؤثر على
اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي يف �أن تكون هذه ت�صنيف الكويت االئتماين ومكانتها الدولية.

